
 

 

Curriculum Vitae  

Waldir Aparecido Rosa, nascido em 16 de novembro de 1956, 

Sertaneja - Paraná - Brasil 

Formação Acadêmica: 

Segundo grau completo com formação de Técnico em Eletrônica no 

Colégio Poli em Maringá - concluído em 1985. 

Cargos e funções exercidas: 

• Conselheiro titular da Câmara de Elétrica do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná no período de 2004 a 

2009. 

• Diretor Adjunto do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Paraná de em 2008. 

• 1° Secretário do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Paraná em 2009 

Atividades Profissionais: 

• Profissional de nível técnico da Copel - Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica desde 1981. Desempenhou a função de Técnico 

Especializado em Manutenção bem como de Supervisor da Sessão de Eletrônica, Automação e Obras da 

Regional de Maringá. 

• Diretor Regional do Sindicato dos Técnicos do Paraná desde 2002, na cidade de Maringá/PR.  

• Interventor da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR - nomeado através de 

Portaria em O8 de junho de 2010. 

• Diretor Geral da Mútua - Caixa de Assistência os Profissionais do CREA-PR - eleito para o mandato de 

01 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2014. 

 

Programa de Trabalho 

 
Assumi a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR em 08 de junho de 2010 na função 

de interventor. Como resultado do bom trabalho iniciado, fui eleito para o cargo de Diretor Geral para o 

triênio 2012/2014. Com o objetivo de que o sucesso do desempenho obtido durante minha gestão não 

sofra qualquer prejuízo de continuidade, fui incentivado a pleitear a reeleição para o cargo de Diretor 

Geral para o triênio 2015/2017. 

Durante minha gestão como Diretor Geral, uma das maiores conquistas foi à aquisição da Sede própria 

da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREAPR, onde além das melhores instalações, 

também contará com posto avançado de atendimento do CREA-PR, o que proporcionará maior 

comodidade para o atendimento do profissional. 

METAS PARA O TRlÊNIO 2015/2017: 

Instalação da Sede própria da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR. 

Interiorização da Mútua - Caixa de Assistência do CREA-PR, buscando atingir o maior número de 

profissionais do Sistema CONFEA/CREA. 

Continuar sugerindo e trabalhando junto à Diretoria Executiva para a criação de novos benefícios 

reembolsáveis, com um estudo criterioso que garanta sua qualidade, bem como buscar medidas que 

possam tornar os benefícios existentes ainda mais atraentes. 

Estabelecer novos convênios, com critérios que possam realmente proporcionar vantagens diferenciadas 

e de qualidade aos associados. 



 

 

Apoiar as entidades de Classe em eventos que promovam, valorizem e divulguem as profissões 

vinculadas ao CREA. 

Inserir a Mútua - Caixa de Assistência do CREA-PR nas Instituições de Ensino Superior e Técnico, 

através de encontros com acadêmicos, para que ao saírem para o mercado de trabalho os novos 

profissionais do Sistema já o façam tendo amplo conhecimento dos benefícios que lhes podem ser 

proporcionados. 

Continuar buscando sempre maior autonomia para as Caixas de Assistência, visando à 

desburocratização e agilidade de suas ações. 

Aumentar a divulgação dos objetivos e benefícios da Mútua - Caixa de Assistência do CREA-PR. 

Todos os atos praticados durante minha gestão como Diretor Geral da Mútua Caixa de Assistência do 

CREA-PR foram e continuarão a ser da mais absoluta transparência, sempre regidos pelos normativos 

vigentes. Estarei sempre atento às contribuições, ideias e sugestões dos profissionais para que possamos 

elevar ainda mais o nível de qualidade de atendimento e benefícios aos mutualistas do Paraná. 

 

E-mail: waldirosa@hotmail.com
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